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ABERTURA

Esta ciranda não é minha só, é de todos nós,

Ela é de todos nós... (Capiba)

Em abril de 2011, o Instituto de Artes da Unesp recebeu, duran-

te três semanas, a visita da pesquisadora e docente Chefa Alonso, 

musicista espanhola especializada em técnicas de Improvisação 

Livre, entre as quais se destaca o trabalho sistemático de criação 

e improvisação com instrumentos, voz e corpo. No período em 

que esteve em São Paulo, Alonso trabalhou diretamente com o 

Grupo de Estudos e Pesquisa em Educação Musical (Gepem), no 

Instituto de Artes da Unesp, conduzindo um “Seminário de Pes-

quisa em Improvisação Livre”, realizado com alunos de graduação 

e pós-graduação em Música, sob os auspícios da Fundação para o 

Desenvolvimento da Unesp (Fundunesp) e do Centro Cultural da 

Espanha em São Paulo (CCE).

Entre as atividades desenvolvidas pela pesquisadora espanhola 

na ocasião, destaque-se a Orquestra de Improvisadores, formada 

por alunos de graduação e pós-graduação em Música do IA/Unesp, 

idealizada para dar suporte ao exercício de técnicas especiais dirigi-

das à improvisação e à criação instrumental, abrindo espaço para 

o desenvolvimento de investigações nessa área, realizadas tanto 
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14  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

por docentes quanto por alunos. Na outra parte do Seminário de 

Pesquisa, Alonso trouxe resultados de sua atuação na Espanha e em 

outros países da Europa e conduziu os participantes nas reflexões 

acerca da importância do desenvolvimento de propostas de práticas 

criativas, tanto para instrumentistas, cantores, compositores e re-

gentes, quanto para educadores musicais. 

Na mesma oportunidade, a professora Chefa Alonso conduziu 

um trabalho com alunos do curso de licenciatura em Educação Mu-

sical da mesma instituição que desenvolvem pesquisa de Iniciação 

à Docência (Pibid/Capes) em uma escola pública em São Paulo, 

auxiliando-os a encontrar respostas para a questão: “Podem os 

trabalhos de criação musical incentivar o interesse pela prática da 

música na escola?”.

Essa experiência mostrou a importância de se aprofundar o es-

tudo de práticas criativas em diferentes contextos – na Educação 

Musical das escolas e nos cursos profissionalizantes e superiores 

de Música. As técnicas de Improvisação Livre trabalhadas pela 

pesquisadora mostram que sua aplicação pode exercer grande in-

fluência na formação de professores de Música, além de se refletir 

diretamente no desenvolvimento musical de alunos de performance 

musical – instrumentistas, cantores e regentes – e de alunos pesqui-

sadores dos cursos de mestrado e doutorado em Música. 

Nessa ocasião, ficou clara a necessidade de se aprofundar a pes-

quisa em Procedimentos Criativos, temática que já vem sendo ex-

plorada por ambas as pesquisadoras, Chefa Alonso e a signatária 

deste texto. Buscando encontrar maneiras de prosseguir na pes-

quisa e favorecer o intercâmbio entre os dois países para estudar 

especificamente a questão, surgiu o interesse de duas instituições 

espanholas, que, aliadas ao Instituto de Artes da Unesp, teriam 

condições de prosseguir no alcance dessa meta: o Festival de Músi-

ca Hurta Cordel e a Universidade de Alcallá. Formalizou-se, então, 

a elaboração do projeto “Práticas criativas em educação musical”, 

com o propósito de identificar a presença dessas técnicas no Brasil 

em diferentes instituições e agrupamentos, averiguando o quanto 

elas, aliadas ou não às técnicas de Improvisação Livre, estariam 
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presentes em escolas brasileiras e em outros espaços. Trata-se de 

um estudo introdutório, pois a sua abrangência na busca de defi-

nições a respeito de como se dão essas práticas não permite análises 

aprofundadas, mas um olhar panorâmico. Outros estudos podem 

decorrer deste primeiro. 

Propostas que envolvem práticas criativas no campo do ensino 

de artes visuais e teatro são, em geral, bastante incentivadas. Nas 

escolas e cursos dessas linguagens artísticas, os professores, com 

frequência, levam seus alunos a criar, abrindo espaço para a imagi-

nação e a fantasia, em desenhos, colagens e pinturas, jogos teatrais 

ou coreografias. No teatro, é cada vez mais comum que se adotem 

jogos teatrais entre os procedimentos utilizados para a formação 

do ator, em que a improvisação e a criação são elementos extrema-

mente valorizados, em vez de, simplesmente, memorizar e atuar a 

partir de um texto previamente escrito. Por meio do jogo teatral, 

o ator ou estudante aprende a lidar de modo espontâneo com di-

ferentes situações da vida ou propostas no contexto do teatro, que 

aguçam seus sentidos, ou interage com os colegas, além de ampliar 

aspectos técnicos da linguagem teatral e refinar sua sensibilidade, 

autoconsciência e capacidade crítica (Brasil, 1998, 1998b, 1999). 

Práticas semelhantes podem ser encontradas em dança e estudos de 

linguagem, em que se enfatizam a expressão individual e coletiva. 

A Música tem, também, redutos em que a improvisação encon-

tra seu espaço; quem lida com jazz e com algumas linhas da música 

popular habitua-se, ao mesmo tempo, a executar um instrumen-

to e a nele improvisar. Mais recentemente, a Improvisação Livre 

também passou a ser exercida entre instrumentistas e está presente 

em algumas escolas de Música que trabalham com abordagens da 

música contemporânea. Em ambos os casos, esse tipo de prática 

necessita de um mínimo de domínio instrumental, para que a im-

provisação seja possível (Campolina; Bernardes, 1981). 

Todavia, até onde se pode perceber, ainda que informalmente, 

essa não é a conduta mais constante no campo do ensino de Música. 

Seja esta ministrada em conservatórios, escolas de Música, uni-

versidades ou em projetos sociais e culturais, o trabalho de caráter 
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16  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

criativo tem sido escassamente encontrado, embora não se possa 

afirmar que não exista. Isso se deve ao fato de a tradição de ensino 

e aprendizagem de música, nos estabelecimentos especializados, 

ter por objetivo preparar seus alunos para tocar um instrumento 

musical ou cantar, o que demanda muito trabalho técnico-instru-

mental, além do estudo e interpretação de repertório consagrado 

de cada instrumento musical específico. Essa atitude dá às ativi-

dades criativas um papel menos importante do que o do estudo 

técnico-interpretativo. 

No caso da educação básica, a presença da educação musical é 

quase inexistente, exceção feita a algumas escolas que acolhem pro-

postas de música em seus currículos. Mas, mesmo nos casos em que 

se registra a presença da música, até onde se conhece, as práticas 

musicais criativas não comparecem com frequência aos currículos 

escolares. 

Mesmo entre os mais importantes educadores musicais do iní-

cio do século XX, entre os quais aqui se destacam nomes como os 

de Dalcroze, Willems, Kodály, Orff e Suzuki, as inovações por eles 

propostas deram-se muito mais no campo do ensino de música – o 

que exigiu grande capacidade criativa do professor – do que de 

incentivo à criatividade do aluno, embora não se descarte sua pre-

sença em algumas dessas abordagens. Como exemplo, vejam-se as 

propostas pedagógicas de Dalcroze e Orff, em que a improvisação 

tem espaço garantido. Entre esses educadores, talvez Carl Orff 

tenha sido o que mais lidou com aspectos de invenção e improvi-

sação feitos pelos próprios alunos, embora em âmbito restrito, em 

virtude do material musical previamente selecionado por ele nessas 

propostas (Fonterrada, 2008, p.119-78).

Em meados do século XX, por volta da década de 1960, sur-

giu um grupo de educadores musicais/compositores cuja maneira 

de atuar com crianças e jovens incentivava a aproximação entre a 

criança e a música por meio de atos criativos. Isso os levou a propos-

tas inovadoras, que se afastavam dos procedimentos tradicionais 

de ensino dessa arte, e caracterizavam-se pelos desafios à atuação 

espontânea e criativa. Entre eles, os mais conhecidos são George 
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Self e John Paynter na Inglaterra; Boris Porena na Itália; Theophil 

Maier na Alemanha; Murray Schafer no Canadá e Violeta Hemsy 

de Gainza na Argentina, apenas para citar alguns (Fonterrada, 

2008, p.178-200); todos eles exerceram significativa influência em 

seus países e em outros. 

Essas propostas de educação musical criativa podem ser encon-

tradas nos livros de autores como Brito (2001); Fonterrada (2005 

e 2012) (in: Jordão et al.); Kater (1977); Mateiro e Ilari (2011); 

Paynter (1972 e 1992); Porena (1972); Schafer (1991/2012, 2010); 

Self (1967/1991). Por mais diferentes que sejam entre si, tais pro-

postas têm em comum o fato de colocarem alunos de diferentes 

faixas etárias em contato direto com práticas criativas; as propostas 

de que a ação criativa ocorra nas aulas é predominante e há forte 

incentivo à prática de composições coletivas ou de improvisações 

espontâneas. Para esses autores, é importante que o aluno aprenda 

a escutar, a vivenciar a música e a experimentar ideias próprias em 

suas propostas musicais. 

Em geral, assumem uma posição crítica com referência à ma-

neira tradicional de ensino de música, em que a repetição de proce-

dimentos e o treinamento do aluno são enfatizados, tendo em vista 

seu bom desempenho instrumental ou vocal. Em contrapartida, 

acreditam que o incentivo às práticas criativas possa desenvolver a 

capacidade de utilizar a linguagem musical de maneira autônoma, 

aperfeiçoar a escuta, a autoconsciência e o espírito crítico.

As práticas criativas em educação musical desenvolveram-se no 

Brasil a partir das décadas de 1960 e 1970, em alguns grupos dedi-

cados às Oficinas de Música. Essa prática iniciou-se no Rio de Ja-

neiro, no Instituto Villa-Lobos, com Reginaldo de Carvalho e, um 

pouco mais tarde, na Universidade de Brasília (UnB), por profes-

sores/músicos como Emilio Terraza, Conrado Silva, Reginaldo de 

Carvalho e outros, e por alunos muito talentosos que logo aderiram 

ao movimento, como Luiz Botelho e Luiz Carlos Czéko. Destaque-

-se, também, o papel de Hans-Joachim Koellreutter, que exerceu 

forte influência sobre muitos músicos brasileiros de vários Estados 

da Federação, em São Paulo e no Rio de Janeiro, na Pró-Arte Semi-
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18  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

nários de Música, mas também em outras cidades, como Salvador 

(BA), Fortaleza (CE) e Porto Alegre (RS). 

Embora, à época, essa fosse uma prática bastante difundida, ao 

menos em alguns redutos importantes ligados à educação musical e 

à composição, infelizmente não se chegou a perceber fortemente sua 

influência nas escolas especializadas em música (conservatórios e 

escolas livres) e nem nas escolas brasileiras de ensino fundamental 

e médio. 

Na atual conjuntura brasileira, em que as escolas estão buscan-

do atender à LDBEN nº 9394/96 e, mais recentemente, à Lei nº 

11769/2008, que determina a presença obrigatória da música nas 

escolas, depois de um prolongado tempo de quase completa ausên-

cia, as práticas criativas veem-se agora fortalecidas. Isso se dá por 

parecerem adequadas à introdução ou ao fortalecimento da prática 

da música nas escolas, pela facilidade de acesso da população es-

colar a essa linguagem, bem como de pessoas de diferentes faixas 

etárias, músicos e não músicos. A adesão a essa prática amplia so-

bremaneira a sua adoção não apenas em escolas, mas, também, em 

espaços culturais diversos e outros programas formais ou não for-

mais que se dedicam ao ensino e à aprendizagem de música. Além 

disso, essas práticas promovem trabalhos interativos entre a música 

e outras linguagens expressivas – teatro, dança, artes plásticas –, 

além de outras disciplinas do currículo, como Literatura, História, 

Matemática, Geografia, e outras, o que enriquece a proposta, muito 

embora se deva cuidar para que não se reintegre aos currículos a 

discutível prática da polivalência (Lei 5692/71), que já demonstrou 

suficientemente sua ineficácia para o ensino de Arte.

É importante destacar que o tipo de técnica de que trata esta 

pesquisa prioriza a prática musical em vez da informação de cunho 

teórico, pois embora os aspectos teóricos sejam importantes, a ma-

neira mais direta de se dominar as técnicas de criação musical e 

improvisação se dá pela experiência viva ao instrumento, ou com a 

voz e o corpo. 

Defende-se, aqui, a importância de tal prática, em especial com 

alunos dos cursos de licenciatura em Música/Educação Musical, 

professores de escolas de educação básica e interessados em geral, 
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sejam eles músicos ou não. Os procedimentos em geral utilizados 

nas práticas criativas e na Improvisação Livre incentivam a escuta, 

a tomada de decisões, o desenvolvimento da autonomia, o reco-

nhecimento de si e do outro, por meio de propostas que priorizam 

a invenção musical e o improviso; além disso, seu caráter prático e 

musical atrai os participantes que, em geral, se atemorizam quando 

se defrontam com o caráter tecnicista encontrado em muitas aulas 

de música. 

Tendo em vista o exposto e a intenção de conhecer de que modo 

os educadores musicais brasileiros se relacionam com as práticas 

criativas, traçaram-se os seguintes objetivos: 

− Promover, em 2012, a continuação do Seminário de Pes-

quisa conduzido por Chefa Alonso em 2011 com alunos do 

IA/Unesp e membros do Gepem, ampliando, também, o 

seu alcance e abrindo espaço a interessados provenientes de 

outras instituições; 

− Levar a Madri resultados preliminares da pesquisa reali-

zada no Brasil e trazer de lá resultados de trabalhos similares 

desenvolvidos na Espanha; saber de que modo tem se dado a 

aplicação dessas técnicas em todo o País, tanto no âmbito da 

prática quanto no da pesquisa científica; 

− Estudar os princípios em que se respaldam as técnicas e 

metodologias que têm sido aplicadas; 

− Desenvolver trabalhos práticos e reflexivos acerca da educa-

ção musical criativa, com educadores e músicos espanhóis, 

durante os seminários a serem realizados na Espanha; 

− Apresentar resultados dessa pesquisa em publicações de 

diferentes naturezas e em exposições realizadas em diferen-

tes espaços, acadêmicos ou não;

− Oferecer oportunidade de inserção e aperfeiçoamento no 

processo de improvisação a músicos, educadores musicais e 

professores que quiserem dele se acercar. 

A presente pesquisa caracteriza-se como “estado da arte”, pois 

há necessidade de se saber qual é a real presença dessas práticas em 
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20  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

diferentes espaços ligados à educação musical e à performance, e 

por quais princípios se orienta; que metodologia é utilizada pelo 

professor; como se dá a recepção dos alunos e, também, se a prática 

criativa pode auxiliar o aluno em seu desenvolvimento pessoal e 

musical. 

A Profa. Dra. Norma Sandra de Almeida Ferreira, em seu artigo 

“As pesquisas denominadas ‘estado da arte’”, diz: 

Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em 

comum o desafio de mapear e de discutir uma certa produção aca-

dêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando respon-

der que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados 

em diferentes épocas e lugares, de que formas e em que condições 

têm sido produzidas certas dissertações de mestrado, teses de dou-

torado, publicações em periódicos e comunicações em anais de con-

gressos e de seminários. Também são reconhecidas por realizarem 

uma metodologia de caráter inventariante e descritivo da produção 

acadêmica e científica sobre o tema que busca investigar, à luz de 

categorias e facetas que se caracterizam enquanto tais em cada tra-

balho e no conjunto deles, sob os quais o fenômeno passa a ser 

analisado (Ferreira, 2002).

Neste caso, a busca por teses, dissertações, anais de congressos e 

revistas científicas deu-se, na maior parte dos casos, pela chamada 

por palavras-chave, leitura do título e do resumo. Como a preocu-

pação era apenas fazer um levantamento das pesquisas que trata-

ram de criação musical, e não investigar de que modo a temática 

estava sendo tratada pelo pesquisador, considerou-se que esse cri-

tério seria suficiente. No entanto, em pesquisas futuras que se de-

diquem a aprofundar o conhecimento a respeito de como a temática 

está sendo tratada, é preciso levar em conta a possibilidade de se ler 

o trabalho completo, pois os resumos consultados mostraram-se, 

em grande parte, imprecisos e pouco informativos. A impressão 

que deixam é que a área ainda não encontrou critérios unânimes 

de organização que informem com clareza ao leitor o problema da 
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pesquisa, os objetivos, a metodologia adotada, a fundamentação 

teórica, a justificativa e as conclusões. 

Os objetivos iniciais desta pesquisa, aqui apresentados, foram 

cumpridos da seguinte maneira: em primeiro lugar, realizou-se o 

“Seminário de Improvisação Livre”, ministrado por Chefa Alonso 

durante três semanas, em setembro de 2012, que atendeu a alunos 

dos cursos de graduação e pós-graduação do IA/Unesp, além de 

outros músicos, provenientes de outras instituições. 

Após essa atividade, cumpriu-se o segundo objetivo da pesquisa 

(ver página 19): “Levar a Madri resultados preliminares da pesqui-

sa e trazer de lá resultados de trabalhos similares”. Para isso, a pes-

quisadora foi a Madri no período compreendido entre 20 de janeiro 

e 4 de fevereiro de 2013, quando, a convite da direção do Festival de 

Improvisadores Hurta Cordel, ministrou um seminário de Práticas 

Criativas. Como nesse momento ainda não estava terminada a co-

leta de dados desta pesquisa, difundiu-se o próprio projeto, além de 

buscar conhecer dados a respeito da presença ou não dessas práticas 

em escolas espanholas, mediante informações obtidas com partici-

pantes do Seminário e realização de entrevistas com duas pessoas: 

Chefa Alonso, Diretora do Festival Hurta Cordel, e Prof. Ildefonso 

Rodríguez, Diretor da Escola Municipal de Música de León.

As questões a respeito da existência ou não dessa prática em es-

colas e outros agrupamentos brasileiros foram atendidas mediante 

uma série de ações:

− Verificação, no Banco de Teses do Portal da Capes, das teses 

e dissertações defendidas nos últimos vinte anos (de 1992 a 

2012) que abordam esta temática; 

− Busca pela presença do tema em artigos nos Anais de Con-

gressos da ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e 

Pós-Graduação em Música) e da ABEM (Associação Brasi-

leira de Educação Musical) realizados no País, bem como em 

revistas científicas brasileiras;

− Averiguação de sua presença ou não em escolas brasilei-

ras de educação básica, escolas de música, conservatórios e 
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22  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

em cursos superiores de Música, em níveis de graduação e 

pós-graduação, além de espaços alternativos de educação 

musical não formal, como centros culturais, casas de cultura, 

projetos sociais e outros. Esta parte da pesquisa foi realizada 

por intermédio de uma “rede social” de internet – não vin-

culada a nenhuma entidade governamental ou particular ou 

a qualquer outro tipo de sociedade – que reúne educado-

res musicais de todo o País, conhecida como “Professores 

de Música do Brasil” (www.professoresdemusicadobrasil@

googlegroups.com). A rede foi constituída por educadores 

musicais interessados em dialogar com seus pares; a adesão 

é voluntária e independe de nível de formação e vínculo ins-

titucional. Foi enviado a essa rede um questionário, para ser 

voluntariamente respondido por educadores musicais inte-

ressados em participar. O questionário também foi enviado à 

rede Fladem Brasil (www.fladembrasil@yahoogrupos.com.

br), braço brasileiro do Fórum Latinoamericano de Educa-

ção Musical (Fladem), que reúne educadores musicais de 

países da América Latina.

Os dados foram obtidos por meio de aplicação de questionário 

semiestruturado, que permite respostas individuais a questões fe-

chadas e abertas, sem perder o direcionamento impresso à pesqui-

sa. Os resultados finais têm sido divulgados por diversos meios, 

tais como: seminários de pesquisa no Brasil e na Espanha, artigos 

em periódicos científicos dos dois países, palestras, entre outros. O 

conhecimento adquirido durante a pesquisa pôde dar subsídios a 

publicações de diferentes naturezas, como livros e artigos científi-

cos em revistas especializadas ou afins. 

Durante o tempo de execução do projeto, tinha-se a preten-

são de se realizar palestras a respeito de dados parciais obtidos na 

pesquisa, bem como de incentivar a adoção de metodologias de 

práticas criativas em instituições de ensino e/ou culturais, em todos 

os níveis. Esses resultados já foram divulgados no XVIII Encontro 

Internacional do Fladem, realizado em Montevidéu, Uruguai, em 
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setembro de 2013, e no III Encontro de Educação Musical promo-

vido pela Universidade Federal de São João Del Rei, ocorrido em 

outubro do mesmo ano, onde também foi realizada uma palestra 

a respeito da temática. Além disso, apresentou-se um relato da 

pesquisa e alguns dados parciais em Fortaleza, na Universidade Fe-

deral do Ceará (UFC), a alunos do curso de licenciatura em Música 

daquela instituição, no dia 3 de dezembro de 2013. 

A descrição pormenorizada do material encontrado, sua análise 

e seus resultados serão apresentados no decorrer deste volume. 

Com essas e outras ações e reflexões propiciadas pela pesquisa, 

acredita-se poder ampliar o interesse por essa modalidade de Edu-

cação Musical e fortalecer sua aplicação no País, além de abrir por-

tas a outras pesquisas.

Utilizaram-se, como títulos das partes e capítulos do presen-

te volume, denominações que remetem ao universo da Música 

que, simbolicamente, reforçam a temática da pesquisa: a presença 

das práticas criativas na educação musical. Desse modo, além da 

Abertura, o texto organiza-se em três partes, aqui denominadas 

Movimentos. 

No Primeiro Movimento – Invenção a duas vozes – apresentam-

-se duas temáticas desenvolvidas durante a pesquisa: Capítulo 1, 

“Improvisação Livre em São Paulo”, e Capítulo 2, “Jogos criativos 

em Madri”, nos quais se apresentam as atividades das duas pesqui-

sadoras que intercambiaram experiências nos países que visitaram.

O Segundo Movimento – Tema e variações – apresenta os resul-

tados da investigação em duas frentes, a produção acadêmica e a 

divulgação das pesquisas nos lugares que reconhecidamente abrem 

espaço para isso. No Capítulo 3, “Práticas criativas na produção 

acadêmica”, apresentam-se as teses e dissertações que trabalharam 

com a temática. No Capítulo 4, “Práticas criativas na mídia espe-

cializada”, verificou-se sua presença em anais de congressos e em 

revistas científicas. 

O Terceiro Movimento – Cantata – dá voz a especialistas bra-

sileiros e espanhóis reconhecidamente ligados às práticas criativas. 

O resultado é visto no Capítulo 5, “Octeto – A palavra represen-
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tada”, e no Capítulo 6, “Coral – Vozes desveladas”, que apresenta 

a opinião da comunidade de educadores musicais brasileiros que, 

espontaneamente, se dispuseram a colaborar com a pesquisa. 

Encerra o volume o que se chamou Ritornello e Coda, que, a 

um só tempo, recapitula para o leitor as múltiplas sendas tomadas 

durante a pesquisa, além de mostrar a importância dos resultados 

obtidos neste estudo das práticas criativas em educação musical no 

Brasil.

Miolo_Ciranda_de_sons_(GRAFICA).indd   24Miolo_Ciranda_de_sons_(GRAFICA).indd   24 27/01/2016   16:01:5727/01/2016   16:01:57




